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Pakeitimas 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. ragina Tarybą kuo skubiau priimti 
ketvirtąjį sankcijų, taikomų asmenims ir 
subjektams, dalyvavusiems arba 
prisidėjusiems prie rinkimų klastojimo ar 
po jų vykdytų žmogaus teisių pažeidimų 
Baltarusijoje, įskaitant nepriklausomų 
žurnalistų ir tinklaraštininkų persekiojimą, 
paketą ir pradėti darbą dėl tolesnio 
sankcijų paketo; ragina taikyti sankcijas 
prokurorams, teisėjams ir teisėsaugos 
darbuotojams, kurie atlieka vaidmenį 
vykdant represijas ir neteisingai nuteisiant 
režimo kritikus, taip pat agentams, 
dirbantiems režimui propagandos, 
žiniasklaidos, dezinformacijos ir 
neapykantą kurstančios kalbos srityse, 
asmenims ir subjektams, remiantiems A. 
Lukašenką ir jo režimą, pvz., Maratui 
Markovui, kuris birželio 2 d. valstybiniame 
televizijos kanale ONT iš Ramano 
Pratasevičiaus ėmė interviu, ir asmenims, 
pvz., žvalgybos pareigūnams ir aviacijos 
institucijoms, kurie dalyvavo gegužės 23 d. 
aviacijos incidente; šiuo klausimu primena, 
kad reikia išnaudoti visas ribojamųjų 
priemonių galimybes pagal ES visuotinį 
sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus 

14. ragina Tarybą kuo skubiau priimti 
ketvirtąjį paketą sankcijų, taikomų 
asmenims ir subjektams, dalyvavusiems 
arba prisidėjusiems vykdant rinkimų 
klastojimą, represijas, kankinimus 
netinkamą elgesį ir žmogaus teisių 
pažeidimus Baltarusijoje, įskaitant 
nepriklausomų žurnalistų ir 
tinklaraštininkų persekiojimą, ir pradėti 
darbą dėl tolesnio sankcijų paketo; ragina 
taikyti sankcijas gerokai didesniam 
skaičiui Baltarusijos pareigūnų, 
pavyzdžiui, prokurorams, teisėjams ir 
teisėsaugos darbuotojams, kurie dalyvauja 
vykdant represijas ir neteisingai nuteisiant 
režimo kritikus, taip pat policijos ir 
kalėjimų darbuotojams, parlamento ir 
vyriausybės nariams, taip pat 
samdomiems darbuotojams, dirbantiems 
režimui propagandos, žiniasklaidos, 
dezinformacijos ir neapykantą kurstančios 
kalbos srityse, asmenims ir subjektams, 
remiantiems A. Lukašenką ir jo režimą, 
pvz., Maratui Markovui, kuris birželio 2 d. 
valstybiniame televizijos kanale ONT iš 
Ramano Pratasevičiaus ėmė interviu, ir 
asmenims bei subjektams, kurie dalyvavo 
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režimą (ES Magnitskio aktą); gegužės 23 d. aviacijos incidente, pvz., 
žvalgybos pareigūnams ir aviacijos 
institucijoms; šiuo klausimu primena, kad 
reikia išnaudoti visas ribojamųjų priemonių 
galimybes pagal ES visuotinį sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimą (ES 
Magnitskio aktą);

Or. en


